
                                                            

Sembla ser, segons informen des d'un altre sindicat, que l'empresa Basic abonarà la 
totalitat del salari en els propers dies.

Així ho assegura també en un correu la presidenta de Comite de Girona, però des de 
la Seccion Sindical d'UGT de Basic ens preguntem:

¿Perquè l'empresa no informa els seus treballadors via correu electrònic d'aquesta 
situació?

¿Per que hem de confirmar-ho i donar-ho per bo, si des del 13 de març també se'ns va 
confirmar que estàvem de permís retribuït i després el 31 de març l'empresa 
unilateralment va prendre la decisió de pagar només 12 dies?

Asseguren des de l'empresa que estan en el termini que indica l'Estatut dels 
treballadors de poder pagar fins el dia 5 del mes següent, SI però aquesta jugada de 
pagar tant sol 12 dies i la explicació que estaven esperant la Resolució del 
Departament d'Educació, tot i quan a ells aquesta resolució ni els va ni els ve, i la 
insistència que des de l’Administració no els estava pagant, indica clarament que 
estaven intentant colar un ERTO inexistent.

Per aquestes notícies sembla ser que cobrarem aquest mes de març sencer, però 
¿que passarà a l'abril? ¿Té l'empresa assegurat el pagament fins que acabi aquest 
Estat d'alarma? ¿Seguiran jugant a el gat i a el ratoli amb els treballadors? ¿No hauria 
l'empresa donar la cara i comunicar als seus treballadors en què situació es troben i 
que pensa fer?

La Secció Sindical d'UGT de Basic seguim dient que l'empresa ha de ser clara i 
ha de notificar als seus treballadors la situació actual i dels propers mesos, i no 
deixarem de posar en dubte qualsevol notificació que no vingui per part de 
l'empresa per escrit.

Perquè l'empresa és la que ha de notificar la situació i els sindicats són els que han de 
denunciar i defensar qualsevol mala actuació que perjudiqui a tots els treballadors, no 
hem de ser els portaveus de l'empresa, sinó dels treballadors!!!!


